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Uiting van ongenoegen over voorgenomen raadsbesluit en verzoek tot
aanpassing hiervan
-

Geachte Raad,
Als agendapunt 5 op de concept-agenda voor de Raadsvergadering van 13
december 2018 staat het onderwerp “Concept raadsvoorstel Nader onderzoek van
de mogelijke optie van de invoering van een regieorganisatie”.
De OR ontving dit concept-raadsvoorstel (versie definitief) via de WOR-bestuurder
op woensdag 5 december 2018.

Gemeente Meerssen
Bezoekadres:
Bestuurscentrum
Markt 50
6231 LS Meerssen
Telefoon 14 043
Fax 043-3648100
Postadres:
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Reactie OR
Als reactie op het eerste concept van dit raadsvoorstel – dat op 27 november 2018
is verspreid- heeft de OR tijdens de twee raadsadviesvergaderingen d.d. 28 en 29
november 2018 ernstige zorgen geuit over het voornemen van uw Raad zoals
verwoord in voornoemd ‘eerste concept’. Tijdens de RAV’s heeft de voorzitter van
de OR de aanwezige raadsleden toegesproken en onder meer aangedrongen op
het parallel laten uitdiepen van meer varianten/opties – namelijk ook de
doorontwikkeling van de organisatie – dan alleen nadere uitwerking van de
gevolgen van een regiegemeente. De redenen hiervoor zijn ten eerste dat nader
onderzoek naar diverse opties tot een meer gefundeerde vergelijking kan leiden en
ten tweede dat er geen kostbare tijd verloren gaat mocht de momenteel enige optie
van een regiegemeente niet tot besluitvorming leiden.
Geen aanpassing
Na bestudering van het definitief concept-raadsvoorstel heerst bij de OR het gevoel
van zware teleurstelling en bezorgdheid. De OR heeft uitvoerig aan het MT, College
en uw Raad kenbaar gemaakt dat er onder de medewerkers grote zorgen zijn en
vele vragen leven over de toekomstige inrichting van het ambtelijk apparaat van de
gemeente.
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Vervolg-blad

In het definitief concept-raadsvoorstel vindt de OR zijn inspraakreactie, en het
daarin verwoorde verzoek, in het geheel niet terug.
De OR voelt zich als vertegenwoordiger van de medewerkers niet gehoord noch
serieus genomen. Uit de tekst van dit voorstel en de voorgestelde besluitvorming
blijkt niet dat uw Raad de zorgen van de medewerkers ter harte heeft genomen. Dat
doet ons het ergste vrezen voor het vervolg. Bij de medewerkers leeft nu niet alleen
het gevoel/de overtuiging dat zij de ‘sluitpost’ van de begroting vormen, maar ook
dat zij in de verdere besluitvorming door uw Raad gezien worden als ‘sluitpost’ bij
de realisatie van plannen.
Betrokkenheid ondernemingsraad
De wetgever heeft de OR een formele adviesrol toegekend met betrekking tot het
aantrekken van een externe adviseur alsmede de adviesopdracht aan deze
adviseur (op basis van artikel 25 lid 1 onder n Wet op de ondernemingsraden). De
‘ondernemer’ dient een voorgenomen besluit als het onderhavige schriftelijk ter
advies voor te leggen aan de ondernemingsraad. Het advies moet op een zodanig
tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen
besluit. De OR moet vervolgens voldoende tijd krijgen om schriftelijk advies te
verstrekken.
Het primaat over het nemen van een besluit ten aanzien van de vervolgstappen ligt
bij uw Raad. Een deel van de voorliggende besluitvorming raakt echter de wettelijke
bevoegdheden van de OR. Zo omvat het voorgenomen besluit om te komen tot een
nadere onderzoekopdracht onvermijdelijk ook de gevolgen voor de medewerkers
van onze organisatie. Deze bevoegdheden kunnen wij ten opzichte van uw Raad
niet claimen maar dit klemt, temeer nu de wetgever, gelet op het primaat van de
politiek, heeft benadrukt dat het van het grootste belang is dat ondernemingsraden
bij de overheid bij de ambtelijke voorbereiding van besluitvorming worden
betrokken. Daarom dringen wij erop aan hier rekening mee te houden. Hiermee
kunt u uiting geven aan uw eerder uitgesproken stellige voornemen de OR een rol
van betekenis te geven in het gehele proces.
Wij begrijpen uw keuze voor verdere inschakeling van Berenschot als externe
adviseur. Wij vragen u echter wel nadrukkelijk de besluitvorming aan te passen op
de volgende punten:
1. Verruim de onderzoeksopdracht aan Berenschot met een gedegen onderzoek
naar de gevolgen van de doorontwikkeling van de organisatie zodat er een
"plan B" is. Overweeg bij deze verruiming ook de zeer recente ontwikkelingen
in het Heuvelland te betrekken.
2. Laat Berenschot tevens onderzoeken op welke wijze de OR en daarmee de
medewerkers maximaal bij uw besluitvorming betrokken kunnen worden.
3. Laat twee leden van de OR deelnemen aan de door u in te stellen
begeleidingsgroep zodat de stem van de medewerkers van onze organisatie
direct kan doorklinken bij de komende ontwikkelingen en de voorbereidende
besluitvorming over onze toekomst.
Namens de ondernemingsraad van de gemeente Meerssen,
P.A.M. Evers
Voorzitter
Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend.
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